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Abstract

Introduction: One of the topics in the field of human resources is the concept of performance 

management. Performance management is an activity that aims to optimize and integrate 

all facilities in line with employee performance. In fact, it is the transformation of raw human 

resource skills into performance. One of the factors of promoting performance management 

is the application of professional ethics in the organization. Professional ethics is a set of 

principles and standards that determine the behavior and performance of employees in an 

organizational structure and it actually deals with the way a person performs and behaves 

during the profession. Furthermore, professional ethics has a great impact on employee 

performance management and it increases the performance and efficiency of the organization. 

The aim of this study was to investigate the effect of professional ethics on the performance 

management of the official staff of the Central Organization of Mashhad University of Medical 

Sciences.

Methods and Materials: In this descriptive-survey study, the samples included 150 official 

employees of the Central Organization of Mashhad University of Medical Sciences, which were 

selected by simple random sampling technique. Data were collected using demographic and 

professional ethics tools and employee performance management. Data were analyzed using 

inferential statistics.

Results: Professional ethics and performance management are desirable with a significance 

level of 0.061 and 0.065 respectively (T> 0.05). Other findings showed that there is a positive 

relationship between employees social responsibility (4.220).

Discussion and Conclusion: Since there is a positive relationship between professional 

ethics and most areas of performance management and employees, managers should pay 

attention to the employees performance management that is affected by professional ethics.
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بررسی تاثیر اخالق حرفه ای بر مدیریت عملکرد کارکنان رسمی سازمان مرکزی 
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چكيد ه
مقدمه: یکی از مباحث در حوزه منابع انسانی مفهوم مدیریت عملکرد است، مدیریت عملکرد فعالیتی است که هدفش بهینه و 

یک پارچه کردن تمام امکانات در راستای عملکرد کارکنان می باشد؛ در واقع تبدیل مهارت های خام منابع انسانی به عملکرد 
است. یکی از عوامل ارتقای مدیریت عملکرد به کار بردن اخالق حرفه ای در سازمان می باشد. اخالق حرفه ای مجموعه ای از 
اصول و استانداردهایی می باشد که رفتار و عملکرد کارکنان را در یک ساختار سازمانی تعیین می کند و در واقع به چگونگی 
عملکرد و رفتار فرد در حین انجام حرفه می پردازد. هم چنین اخالق حرفه ای بر مدیریت عملکرد کارکنان تاثیر به سزایی 
دارد و باعث افزایش عملکرد و کارایی سازمان می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اخالق حرفه ای بر مدیریت 

عملکرد کارکنان رسمی سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- پیمایشی نمونه ها شامل 150 نفر کارکنان رسمی سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است، داده ها با استفاده از ابزارهای مشخصات جمعیت شناسی و 
اخالق حرفه ای و مدیریت عملکرد کارکنان گردآوری شدند و با استفاده از آمار استنباطی تحلیل گردیدند.

يافته ها: اخالق حرفه ای با سطح معناداری 0/061 و مدیریت عملکرد با سطح معنی داری 0/065 مطلوب می باشند )T> 0/05(؛ 

و دیگر یافته ها نشان داد بین مسئولیت اجتماعی کارکنان )4/220( رابطه مثبت وجود دارد.
بحث و نتيجه گيری: از آنجایی که بین اخالق حرفه ای و اکثریت حیطه های مدیریت عملکرد و کارکنان رابطه مثبتی وجود 

دارد، مدیران باید به مدیریت عملکرد کارکنان که از اخالق حرفه ای اثر می پذیرد توجه کنند.
کلمات کليدی: اخالق حرفه ای، مدیریت عملکرد، کارکنان
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مقدمه
و  راهبردها  از  که  می باشد  جامع  رشته ای  عملكرد  مديريت 
استراتژی هايی تشكیل شده است که به کل ساختار نیازهای انگیزشی 
منابع انسانی مانند: نیازهای روان شناختی، امنیتی، اجتماعی، عزت 
نفس، احترام و خودشكوفايی از طريق مداخله ها و پیشران هايی 
مناسب می پردازد. مديريت عملكرد به آنچه افراد انجام می دهند 

آنچه  و  افراد(  )رفتار  آن  انجام  نحوه  و  آن ها(  کاری  )وظايف 
محقق می شود )نتايج کار افراد( مربوط می شود )1(. )عبدالغنیا، 
محموديونس، ۲۰1۶، ۴۶(: سیستم با برنامه ريزی شروع شده و در 
آن مشخص می شود که کارکنان چه چیزی را چگونه بايد تحقق 
دهند و از طريق نظارت و بازخورد های غیر رسمی و مستمر در 
مورد پیشرفت ها در جهت اهداف تنظیم شده ادامه پیدا می کند. 
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عملكرد شغلی به عنوان مشارکت کارکنان در دستیابی به اهداف 
سازمان تعريف شده است. هم چنین عملكرد شغلی از دانش و 
مهارت هايی تشكیل شده است که کارکنان را در انجام فعالیت های 

مختلف قادر می سازد )۲(.
محققان بر اين باورند که ساز و کارهای اساسی که سیستم های کاری 
با عملكرد باال از طريق آن ها بر عملكرد سازمانی تاثیر می گذارد، به 
لحاظ نظری و تجربی در ادبیات مديريت منابع انسانی استراتژيك 

تثبیت نشده اند )۳(.
سیستم های کاری با عملكرد باال را مجموعه ای از اقدامات منابع 
انسانی می دانند که برای افزايش عملكرد سازمان از طريق خلق نگرش 
مثبت در کارکنان طراحی شده اند. سیستم های کاری با عملكرد 
باال مجموعه خاصی از اقدامات و فرايند های منابع انسانی است 
که به کارکنان جهت بهبود دانش، مهارت، تعهد و انعطاف پذيری 
کمك کرده و بر نتايج دارای اهمیت و قابل اندازه گیری تاکید دارد.
که سیستم هايی که عملكرد باال دارند بر رضايت شغلی کارکنان و 
کاهش غیبت کاری تاثیر بسزايی دارند. اخالق حرفه ای مانند شمشیر 
دولبه ای است که عدم رعايت آن و ضعف در نظام اخالقیات، منجر 

به کاهش ارتباطات و افزايش خسارت در سازمان می گردد.
)زبانی، حسنی، ۲۰1۶، ۳۰(: مديريت بیشتر روی کنترل گذشته 
نگر تكیه خواهد کرد؛ زيرا افراد اطالعات را به مديريت نرسانده 
و در اين صورت انرژی سازمان به انرژی منفی تبديل می شود و 
به عبارت ديگر توان سازمان به جای آنكه صرف اهداف سازمانی 
شود، صرف شايعه، غیبت، کم کاری و غیره خواهد شد. بعد ديگر 
اخالق حرفه ای فرصت است که رعايت آن تاثیر چشمگیری برروی 

فعالیت ها و نتايج سازمان دارد )۴(.
)يقین لو، جواهردشتی، ۲۰۰۳، ۸۰(: اخالق حرفه ای بهره وری را 
افزايش می دهد، ارتباطات را بهبود می بخشد و درجه خطر را کاهش 
می دهد، هنگامی که اخالق حرفه ای در سازمانی حاکم است، جريان 
گردش اطالعات به راحتی تسهیل گرديده و مدير قبل از وقوع 

حادثه از آن مطلع می گردد )۵(.
)ايمانپور، ۲۰1۲، ۲۵(: اخالق حرفه ای به چگونگی رفتار و آداب 
شخص هنگام انجام کار حرفه ای می پردازد؛ اين حرفه می تواند 
مشاوره، تدريس، پژوهش، نويسندگی، طبابت يا هر شغل ديگری 

باشد )۶(.

)اسماعیلی، عباسی، ۲۰1۲، 11(: اخالق به معنی به کارگیری و 
ارزيابی ارزش ها و موقعیت های اخالقی تعريف شده در داخل و 

خارج سازمان می باشد )۷(.
بنابراين حاکمیت اخالق حرفه ای در سازمان قادر است به طور 
چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش ها و تحقق اثر بخش 
اهداف ياری نمايد و سازمان را پاسخ گو سازد و زمینه بهره وری 
و کارايی را از طريق مديريت عملكرد موفق برای سازمان به ثمر 
استفاده  آن  معیارهای  و  اخالق حرفه ای  از  که  مديرانی  رساند. 
می کنند باعث ايجاد رابطه بهتر با کارکنان می شوند به طوری که 
رفتارها و نگرش مديران در خصوص ارزش، هنجار به کارکنان 
منتقل می شود و در آن ها ايجاد مسئولیت و تعهد بیشتری نسبت 
به سازمان ايجاد می کند. بهاری فر و همكاران نیز در سال ۲۰11 در 
مطالعه خود با عنوان رفتار اخالقی و رفتار شهروندی سازمانی به 
اين نتیجه رسیدند که کارکنانی که رفتار های اخالقی دارند بیشتر در 
رفتارها و فعالیت های داوطلبانه شرکت می کنند و رفتارهای اخالقی 
می تواند جو سازمانی را مهیای بروز رفتارها و تالش های فزاينده 

و داوطلبانه کند؛ در نتیجه عملكرد بهتری صورت می گیرد )۸(.
پژوهش حاضر در پی اهمیت اخالق حرفه ای و تأثیر آن بر مديريت 
عملكرد کارکنان رسمی سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشكی 

مشهد می باشد.

مواد و روش ها
اين پژوهش از حیث هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد 
و روش پژوهش از نوع روش تحقیق توصیفی پیمايشی می باشد. در 
اين مطالعه به منظور دستیابی اطالعات مورد نیاز تحقیق با استفاده 
از پرسشنامه نسبت به جمع آوری اطالعات الزم جهت دستیابی به 
اهداف تحقیق اقدام الزم به عمل آمد. ابزارهای قابل استفاده در اين 
پژوهش جمعیت شناسی و ابعاد اخالق حرفه ای و مديريت عملكرد 
کارکنان بوده است. ابزار جمعیت شناسی از اين پرسشنامه اخالق 
حرفه ای هیويد و همكاران سال ۲۰19 و پرسشنامه مديريت عملكرد 
کارکنان محمود خديوی 1۳9۳، شامل سن، جنس، وضعیت تاهل 
بود. برای اين پرسشنامه از روايی محتوا و جهت بررسی پايايی آن 
از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ بدين ترتیب آلفای 
کرونباخ اخالق حرفه ای ۰/۸۵۲و برای مديريت عملكرد کارکنان 
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۰/۷1۵می باشد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و از 
طريق نرم افزار SPSS تحلیل شده است؛ )T value( از نظر آماری 

کمتر از ۰/۰۵ است.
به آن ها  اهداف تحقیق برای شرکت کنندگان شرح داده شد و 
اجازه داده شد هر زمانی که بخواهند انصراف از شرکت بدهند؛ 
و اطمینان داده شد که اين اطالعات محرمانه می ماند و نیازی به 
ثبت نام در پاسخ گويی نیست. معیارهای ورود شرکت کنندگان به 
مطالعه داشتن، تمايل و توانايی انتقال تجارب و داشتن قدرت بیان 
با حداکثر تنوع از نظر سن، جنس، تحصیالت )مدرک کارشناسی 
به باال( و وضعیت تاهل است. نمونه آماری انتخاب شده تعداد 1۵1 
نفر می باشد که پژوهش بر اين نمونه صورت گرفت؛ و برای شناخت 
بیشتر متغیرهای مورد بررسی و تلخیص داده های جمع آوری شده، 
يافته های توصیفی حاصل از بررسی مانند: جداول فراوانی متغیرها 

جمعیت شناختی، میانگین، انحراف معیار می باشد.
متغیرهای اصلی تحقیق، مشاهده طی جداول مربوطه ارائه می شود.

يافته ها
نتايج مربوط به متغیرهای کارکنان رسمی سازمان مرکزی نشان داده 
اکثريت آن ها )زن با فراوانی۵۲/9، ۸۰%( و متأهل )1۲۰، %۷9/۴( 
سن )۳۰ تا ۴۰ سال۳۶، ۲۳/۸%(، )۴۰-۵۰ سال ۷۰، ۰/۰۴۶/۳( سن 
)بیشتر از۵۰سال، ۴9، ۲9، 9%( بوده است. در اين مطالعه آمار اخالق 
حرفه ای 1/9۷ و سطح معنادار ۰/۰۶1 می باشد و هم چنین مديريت 
عملكرد کارکنان با آمار آزمون 1/۳۰ سطح معناداری ۰/۰۶۵ می باشد. 
بنابراين با توجه به اين که سطح معناداری آزمون در تمام متغیرها 
بیشتر از ۰/۰۵ می باشد فرضیه نرمال بودن مشاهدات )فرض ۰( 
رد می شود )جدول 1(. درنتیجه از آزمون های پارامتريك به منظور 
بررسی فرضیات استفاده می شود بر اساس نتايج به دست آمده از 
اخالق حرفه ای بر مديريت عملكردکارکنان در سطح اطمینان 9۵ 
درصد تأثیر مستقیم دارد )سطح معنی داری کمتر از ۰/۵ می باشد و 

مقدار آمار تی بیشتر از 1/9۶( اخالق حرفه ای بر مديريت عملكرد 
کارکنان تأثیر دارد )جدول ۲(. در میان ابعاد اخالق حرفه ای شاخص 
مسئولیت اجتماعی دارای میانگین ۳/۴۸، شاخص تعلق به اجتماع 
علمی دارای میانگین ۳/۲۸، شاخص خود کارايی دارای میانگین 
۳/۴۶ و شاخص مسئولیت علمی دارای میانگین۳/۸1 می باشد. 
شاخص مسئولیت علمی دارای باالترين میانگین در بین شاخصه های 
مربوطه می باشد. در میان ابعاد در متغیر مديريت عملكرد شاخص 
دستیابی به کیفیت دارای میانگین ۳/۳1، شاخص نیازهای آموزشی 
دارای میانگین ۳/۰۷، شاخص پیشنهادهای آموزشی دارای میانگین 
۳/۲۲ و شاخص وضعیت داده ها و اطالعات دارای میانگین ۳/۴۰ 
هست. شاخص وضعیت داده ها و اطالعات دارای باالترين میانگین 
در بین شاخصه های مربوطه می باشدکه ازنظر آماری از طريق آزمون 

تی معنادار می باشد )جدول ۳(.

بحث و نتيجه گيری
هدف کلی اين پژوهش بررسی تأثیر اخالق حرفه ای بر مديريت 

 سطح معناداری  آزمون  آماره تعداد  نام متغیر 

 065/0 30/1 151  عملکرد مدیریت

 061/0 97/1 151  یاحرفه اخالق

 

جدول 1- نتايج آزمون کلموگروف-اسميرنف

 بیشترین مقدار  کمترین مقدار  انحراف معیار  میانگین  تعداد  

 08/4 45/2 31/0 25/3 151 عملکرد  مدیریت
 55/4 54/2 47/0 51/3 151 ی احرفه اخالق

 

جدول 2- آمار توصيفی متغيرهای اصلی

 فرضیه  تأیید دارد ریتأثای بر مدیریت عملکرد  اخالق حرفه

 فرضیه  تأیید دارد  ریتأثای بر توانمندسازی کارکنان اخالق حرفه

 فرضیه  تأیید دارد ریتأثبر مدیریت عملکرد  اجتماعیمسئولیت 

 فرضیه  تأیید دارد ریتأثبر مدیریت عملکرد  تعلق به اجتماع علمی

 فرضیه  تأیید دارد ر یتأثبر مدیریت عملکرد  ییکارا  خود

 ریتأثبا دیگران بر مدیریت عملکرد  مسئولیت علمی
 دارد

 فرضیه  تأیید

 

جدول 3- نتايج آزمون فرضيات
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عملكردکارکنان رسمی سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشكی مشهد 
می باشد. يافته های اين مطالعه نشان داد که بین اخالق حرفه ای و 
مديريت عملكردکارکنان سطح معناداری وجود دارد. نتايج پردازش 
مدل معادالت ساختاری نشان داد فرضیه اصلی اول تحقیق مبنی 
بر تأثیر اخالق حرفه ای بر مديريت عملكرد در سطح اطمینان 9۵ 
درصد تأثیر مستقیم دارد، شدت اين تأثیر برابر با ۰/۴۰۳ می باشد. 
درنتیجه اخالق حرفه ای بر مديريت عملكرد تأثیر دارد. تحقیقات 
همسو با اين نتیجه از تحقیق عبارتند از: )رجب دری و رجمانی، 
۲۰1۶، ۵۳( گزارش کرده، میان انگیزش شغل و اخالق کار، رابطه 
مثبت و معناداری وجود دارد. مسئولیت اجتماعی بر مديريت عملكرد 

تأثیر دارد )1۰(.
مسئولیت اجتماعی بر مديريت عملكرد در سطح اطمینان 9۵ درصد 
تأثیر مستقیم دارد، شدت اين تأثیر برابر با ۰/1۰۷ می باشد. در نتیجه 
مسئولیت اجتماعی بر مديريت عملكرد تأثیر دارد، تحقیقات همسو 
با اين نتیجه از تحقیق عبارتند از: )امیری، خراسانی، ۲۰19، 91( که 
گزارش کرده اند، بین توانمندسازی کارکنان و مؤلفه های )احساس 
شايستگی، احساس مؤثر بودن، احساس معناداری و احساس اعتماد( 
با ظرفیت خلق دانش رابطه معناداری وجود دارد و هم چنین نتايج 
حاکی از آن است که به جز دو مؤلفه احساس مؤثر بودن و احساس 
اعتماد، احساس شايستگی بیشترين تأثیر و احساس خودمختاری 
کمترين تأثیر را بر ظرفیت خلق دانش دارد. تعلق به اجتماع علمی 

بر مديريت عملكرد تأثیر دارد )11(.
تعلق به اجتماع علمی بر مديريت عملكرد در سطح اطمینان 9۵ 
درصد تأثیر مستقیم ندارد. خود کارايی بر مديريت عملكرد تأثیر دارد.

خود کارايی بر مديريت عملكرد در سطح اطمینان 9۵ درصد تأثیر 
عكس دارد، شدت اين تأثیر برابر با ۰/۴۰۷- می باشد. )حريری 
و همكاران،، 1۳9۳، ۲۲( گزارش کرده اند، میان انگیزش شغل و 
اخالق کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مسئولیت علمی 

با ديگران بر مديريت عملكرد تأثیر دارد )9(.
مسئولیت علمی با ديگران بر مديريت عملكرد در سطح اطمینان 9۵ 
درصد تأثیر مستقیم دارد )سطح معنی داری کمتر از ۰/۰۵ می باشد 
و مقدار آمار تی بیشتر از 1/9۶( و شدت اين تأثیر برابر با ۰/۴۶۵ 
می باشد. مسئولیت علمی با ديگران بر مديريت عملكرد تأثیر دارد.

با توجه نتايج آماری پژوهش که مشخص شد اخالق حرفه ای بر 
مديريت عملكرد کارکنان تاثیر به سزايی دارد مديران بايد زمینه های 
توسعه اخالق حرفه ای در میان مديران میانی از طريق کارگاه های 
آموزشی و فعالیت های دانشگاهی را افزايش دهند و آيین نامه و 
منشور اخالق حرفه ای برای مديران و کارکنان تدوين کنند، قضاوت 
عادالنه در ارزيابی عملكرد کارکنان واحدهای تحت نظارت خويش 
داشته باشند و سعی کنند با رعايت اخالق حرفه ای در سطح سازمان 
و صداقت رفتار و احترام به ديگران و احساس مسئولیت پذيری باال 

در حفظ حقوق ديگران داشته باشند.

تشكر و قدردانی
مراتب سپاس و قدردانی خود را از کارکنان رسمی سازمان مرکزی 
دانشگاه علوم پزشكی مشهد که صمیمانه در انجام اين پژوهش 

همكاری نمودند، اعالم می نمايد.
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